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Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
w plikach cookies.

  

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.

  

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;

  

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
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W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika
Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  

Podstawa prawna

  

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów
znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013
roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak
poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.
Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach
europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

  

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia
użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący plików
cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat
stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich
preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania
przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie
plików cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w
takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu
plików cookies.

  

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia
nowych przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych dla
serwisów pomagających im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył
stronę www.wszystkoociasteczkach.pl, która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z plikami
cookies.
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Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się
zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445
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